MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

2. neděle adventní cyklus B
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše:
„Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal
křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své
hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem
divokých včel. Kázal: “Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým.“ (Mk 1, 1-8)

“Za mnou už přichází mocnější, než jsem já,“ hlásá Jan zástupům, a tak
je, i nás otvírá pro očekávání toho, který bude volat všechny, aby ho
následovali. Takto „hlas“ připravuje cestu Slovu, který ohlašuje toho,
který „bude křtít Duchem svatým“. To je veliká výzva, velikého proroka.
Veliká výzva – co si za tím představit? V dnešní době je snadné být
nejrychlejší, nejsilnější, nejpřitažlivější a další nej… Stačí k tomu jen
jedno: zůstat v bezpečí doma a žít pouze ve virtuálním světě. Tam o sobě
mohu napsat cokoli, komukoli, mohu vyhrávat jakékoli souboje a
předstírat, že jsem někdo zcela jiný. Jsem v bezpečí, ale zároveň pomalu,
ale jistě okrádaný o svoje mládí, nadšení, energii, o Ducha svatého, který
mi byl dán. Mohu s tím něco dělat? Jistě. Mohu zavřít svůj PC, vyjít ven a
riskovat. Mohu prohrávat, mohou se mi ostatní posmívat, že jsem naivní,
když pomáhám druhým, když nemyslím jen na sebe a své úspěchy, když
čtu nebo když studuji, když nepařím s ostatními, když… Ano je to velká
výzva, ale ti co to dokázali před námi, např. sv. Tereza z Kalkaty nebo
např. sv. František z Assisi také nebyli hned pochopeni. Velké věci
vyžadují velké činy. A kdo je ten velký prorok Jan? Je oblečen ve
velbloudí srsti, přepásaný koženým pásem a živil se kobylkami a medem
divokých včel. V pohledu dnešního člověka, ale také člověka té doby
zkrátka „podivín“. Oděv z velblouda je symbolem toho, který nosí náklad
druhých a kráčí pouští, je to obraz Krista. Jan je už do něj jakoby oblečen,
podle Pavlových slov římským křesťanům: „Oblečte se v Krista“ (Řím
13,14). Jan, i když přichází dříve, je tím, který jde „vzadu“. Je prvním
učedníkem, který Ježíše následuje tak, že ho o krok předchází. A kolem
boků měl kožený pás. Symbol poutníka, toho, který ví, že je na cestě a že
je třeba jít a nezůstávat stát. Milí mladí přátelé, ani vy nezůstávejte stát a
vyjděte ze svého pohodlí a svých zvyklostí. Janova výzva: „Připravte cestu
Pánu, vyrovnejte mu stezky“, je totiž určena i vám!

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

2. neděle adventní cyklus B
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše:
„Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal
křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své
hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem
divokých včel. Kázal: “Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým.“ (Mk 1, 1-8)
Pomůcka: Procházka adventem

“Za mnou už přichází mocnější, než jsem já,“ hlásá Jan zástupům, a tak
je, i nás otvírá pro očekávání toho, který bude volat všechny, aby ho
následovali. Takto „hlas“ připravuje cestu Slovu, který ohlašuje toho,
který „bude křtít Duchem svatým“. To je veliká výzva, velikého proroka.
Veliká výzva – co si za tím představit? V dnešní době je snadné být
nejrychlejší, nejsilnější, nejpřitažlivější a další nej… Stačí k tomu jen
jedno: zůstat v bezpečí doma a žít pouze ve virtuálním světě. Tam o sobě
mohu napsat cokoli, komukoli, mohu vyhrávat jakékoli souboje a
předstírat, že jsem někdo zcela jiný. Jsem v bezpečí, ale zároveň pomalu,
ale jistě okrádaný o svoje mládí, nadšení, energii, o Ducha svatého, který
mi byl dán. Mohu s tím něco dělat? Jistě. Mohu zavřít svůj PC, vyjít ven a
riskovat. Mohu prohrávat, mohou se mi ostatní posmívat, že jsem naivní,
když pomáhám druhým, když nemyslím jen na sebe a své úspěchy, když
čtu nebo když studuji, když nepařím s ostatními, když… Ano je to velká
výzva, ale ti co to dokázali před námi, např. sv. Tereza z Kalkaty nebo
např. sv. František z Assisi také nebyli hned pochopeni. Velké věci
vyžadují velké činy. A kdo je ten velký prorok Jan? Je oblečen ve
velbloudí srsti, přepásaný koženým pásem a živil se kobylkami a medem
divokých včel. V pohledu dnešního člověka, ale také člověka té doby
zkrátka „podivín“. Oděv z velblouda je symbolem toho, který nosí náklad
druhých a kráčí pouští, je to obraz Krista. Jan je už do něj jakoby oblečen,
podle Pavlových slov římským křesťanům: „Oblečte se v Krista“ (Řím
13,14). Jan, i když přichází dříve, je tím, který jde „vzadu“. Je prvním
učedníkem, který Ježíše následuje tak, že ho o krok předchází. A kolem
boků měl kožený pás. Symbol poutníka, toho, který ví, že je na cestě a že
je třeba jít a nezůstávat stát. Milí mladí přátelé, ani vy nezůstávejte stát a
vyjděte ze svého pohodlí a svých zvyklostí. Janova výzva: „Připravte cestu
Pánu, vyrovnejte mu stezky“, je totiž určena i vám! Chcete se „projít
adventem“? V příloze k procházce najdete návod.

